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ELŐFIZETÉSI ÁB : 

F.gés* évre . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
Kegyed évre . , 1 frt 

M K Q J K L E N 
m i n d e n h / . o m h j i t o n . 

K lap szellemi részét il-
'ető közlemények a szer-
kesztőséghez, a péntkül 
deméoyek pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

H I R D E T É S I A R A K : 
8 hasábos petitsorért 
í'gj'szeri hirdetésnél 18 
kr, 2 hasábosért 12 kr, 
1 hasábosért 0 kr szá-

mittatik-

NTIIjTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál HO kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Előfizetési fölhivás 

Ü ve m 
Xl- ik évfolyamára. 
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Lapunk iránya a múltban biztosítékot ké-
)vz a jövőre nézve Mint eddig is teljes buz-
galommal szószólói igyekezetünk lenni megyénk 
vs városunk minden érdekeinek és kimondtuk 
véleményünket kötetlenül, szabadon az igazság 
meggyőződésével: ugy ezután is ez fogja leg-
főbb törekvésünket képezni De e mellett nem 
fogjuk szem elől téveszteni társaséleti s közmű-
> elődési fontos feladatainkat sem, melyre nézve 

közóltaj és a lapunk körébe mindinkább 
csoportosuló jeles munkatársak résztvétele csak 
uj erőre buzdít. * Világ folyásaa ciniü rovatunk 
ban hétről-hétre értesíteni fogjuk t. olvasóiukat 
* politika s diplomaeia terén kinn mint benn, 
hazánkban történt jelentősebb mozzanatokról. 
Tárcarovatunkat pedig igyekezünk — kiváló 
tekintettel olvasni szerető hölgyeinkre — a 
lehető legélénkebbé s legváltozatosabbá tenni. 
Egyebekre nézve s átalában jelszavunk marad 
a javítva ujitás, következetesség és igazság. 

A 9 Szentesi Lap9 szerkesztősége. 

Van szerencsém a t olvasó közönséget 
értesíteni, hogy újévi ajándékul a „Szentesi 
Lap" 1881-ik év első negyedévi folyamára 
előfizetőknek egy kötet könyvet: „Fehér nő a 
bécsi várban" (regény.) ajánlok fel ; — továbbá 
iiogy az eddigi beszüntetett kivonati értesítéseket 
a város híresztelő könyvéből azoknak, a kik a 
japnak előfizetői lesznek, újra dij nélkül felve-
endem Egyúttal tisztelettel kérem a hátralékos 
előfizetési összegek beküldesét, nehogy a lap 
küldésében fennakadás történjék. 

Előfizetési árak: 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
2 n 
1 , 

Tisztelettel 
Cherrier .János, 

kiadó. 

A mi képviselőnk. 
Itt volt nálunk, lejött a nőegylet meghí-

vása folytán fölolvasást tartani; tartott és azután 
itt maradt a 48-as párt báljára ; itt volt körünk 
ben közel egy hétig, mely idő alatt szállva 
volt épen választatása alkalmával volt ellen-
jelöltje vendégszerető házánál és pillanatról 
pillanatra tanuja volt személye iiánt párt és 
elvi különbség nélkül minden irányban nyil-
vánult szeretet és tiszteletnek 

Valóban az osztatlan bizalom és tisztelet 
e ritka tanú bizony sága, amily jól esett neki, jól 
eshetett és megnyugta/ásul szolgálhatott mind 
azoknak, kiknek közéleti törekvése városunk 
társas életének egyetértésén, zavartalan békéjén 
munkálni és odahatni, hogy a párt és elvi kü-
lönbség ne tegyen köztünk különbséget arra 
nézve, hogy egymáshoz bizalommal közeled-
hessünk, 

Tagadhatatlan, hogy városunk rend és 
rang különbség nélkül vett, ni'pe jellemének 
egyik nemes vonása volt mindig a politikai 
türelem és a pártélet küzdelme mélyebben 
soha nem nyúlt be köz és társas életünkbe; 
de mindamellett az országos képviselő, mint 
mindig egy pártnak választottja, mindig, hogy 
ugy mondjuk, saját pártja élén állt és lelie-
tetienitette más pártiaknak a hozzá és pártjá-
hoz való bizalmas közeledhetést. Es e miatt 
az alkotmányos aera alatt egymást fölváltva 

követte képviselőink, a vele ellennézetüekre 
nézve nemcsak mint politikusok, de mint em-
berek is folyton idegenek voltak. 

Törs Kálmánt szeretet veszi körül, párt 
tekintet nélkül minden irányban; mert benne 
a politikai elv az embert nem teszi elfogulttá, 
s ha elvi tekintetben e g y e d ü l p á r t j á é ; 
de mint ember városunk összes közönségéé 
akar lenni. S épen ezért tekinti városunk ösz-
szes közönsége őt párt tekintet nélkül mayáénak. 

Es azután valljuk meg az igazat: igen 
sok képviselő azzal leróva látja vá'asztói iránt 
minden kötelességét, ha a három év alatt egy-
szer. kétszer Pesten leteszi a köcsög kalapot, 
és pantallón, frakk helyett huz magyar nad-
rágot, atillát és megjelen választói között el-
referálni az országgyűlésen történt dolgokat 
s azután viszszamegy, lerázza kabátjáról a vá-
lasztói között rá rakodott port, leveti a magyar 
nadrágot és atillát, huz magára pantallont, 
frakkot, s a magyar helyett, tesz köcsög ka-
lapot és azután szép tőle, ha megtartja eszé-
ben, hogy mi is a neve annak a városnak 
vagy azoknak a faluknak, melyeket ő a par-
lamentben képvisel. De azzal, hogy az általa 
képviselt vidéknek, népnek ors ágos (politikai 
óhajtásán kívül, helyi érdekei is vannak, me-
lyeknek épen az országos képviselő volna hi-
vatva e leghathatósabb szószólója lenni: 100 
közül 5 sem törődik Zsebre gyúrja a petí-
ciókat, miket ily Jdolgókban küldenek hozzá 
és azután midőn két év múlva beszámolni 
megjelen, akkor elmondja, hogy járt a kormány-
nál ; de ott provinciális érdekekkel nem törőd-
nek, vagy az ország pénzügye nem engedi, 
hogy segíthessenek, vagy ott ellenzéki képvi-
selőre nem hallgatnak stb. 

A mi képviselőnk szívesen ragad meg 
minden alkalmat, hogy tegyen értünk, s a mult 
évi víz vész nehéz napjaiban érdekeinknek a 
parlamentben éppen ugy, mint a kormánynál 
hatalmas szószó1 ója volt, s nem elégszik meg 
azzal, hogy fönn szószólója érdekeinknek; de 
társas életünkben nyilvánuló minden nemesebb 
irányú mozgalom buzdítót, egy és más irány-
ban támogatót talál benne. 

Annyi érdeklődést helyi érdekei ügyeink 
iránt egv képviselőnk sem tanúsított mint ő 
és méltán elmond atjuk. hogy mindnyája sem 
tett annyit értünk mint ő Es ezért van az, 
hogy ha ő körünkben megjelen nem egy párt-
nak de az egész városnak vendége, s nemcsak 
pártja; de városunk összes közönségének tisz-
telete, szeretete veszi körül, s ha jön nem egy 
párt; de egy város kiáltja éljenezve, hogy : 
„hozott isten!4 és midőn távozik, nem egy 
párt, de egy város kiáltja „isten áldjon meg!" 
És ha jön, ha megy mindnyájan kívánjuk, és 
mindnyájan kiáltjuk, hogy: éljen Törs Kálmán 
városunk képviselője! 

ezer 922 Irt, amennyiben azonban ebből 237 ezer frt 
a próf Károlyi uradalmakra esik, marad belőle Szentes, 
Sz. gvár Mindszent, Teés-Fábiánra esak 294 ezer 922 
frt teher. Kitöröltetett azonban Szentes és |az említett 
községek birtokairól 502 ezer 751 frt 67 kr ; a be-
táblázásnál tehát több töröltett ki 272 ezer frttal. 

Közel ezen arányú javulást mutatja az elmúlt év 
is, amikor bekebeleztetett 932 ezer 498 frt ; ebből 
azonban 600 ezer frt esik Gróf Károlyi Gyula birto-
kára ; ugy Szentes és az emiitett köznépek ingatlanait 
a mult évből 332 ezer 498 írt uj teher terheli: kilett 
azonban törölve 458 ezer 758 frt, szabadult tehát 
Szentes és a községek ingatlana 126 ezer 260 frt. 
tehertől. 

Yj rövid kimutatásból kitűnik, hogy mig 1876 és 
77-ik évben a kitörlést a bekebelezési teher 815 ezer 
519 frttal multa fölül, tehát a két évben közel e^y 
millió forint uj teher keletkezett; addig 1878, 79, 80-
ban törlés 406 ezer 316 frttal volt nagyobb a bekebe-
lezésnél. 

Ha tekintetbe vesszük e javulási arány mellett, 
az utóbbi évek Ínséges voltát: ez eredmény szinte meg-
lepőnek tűnhetik föl és valóban örvendetesnek volna 
mondható, ha az elmúlt évek folyama alatt azt nem 
tapasztaltuk volna, hogy föld míveseink pusztulnak, az. 
iparos leszegényedik, a kereskedő jteng és anyagi ja-
vulásnak semmi jele, semmi irányban. így azonban a 
telekkönyvi teher változásnál kitüntethet?) javulást, nem 
anyagi erőnk izmosoadása jeléül, hanem a tétel csök-
kenéséül kell tekintenünk. 1873-tól kezdve 1877-ig oly 
mértékben lettek az ingatlanok megterhelve, hogy a 
közel 17 ezer számra menő telekkönyvben nincs ezer 
szám, mely bir képességéig le nem volna terhelve. í gy 
az uj terhek már nem igen szaporodhatnak, s onnan 
van, ho^y látszólagos javulás észlelhető; azonban ha 
ez eredmény okát mélyebben kutatjuk ezt rendszeres 
pusztulásunk jeléül tekinthetjük. 

A mult év számadásaiból. 
Előttünk fekszik a helybeli telekkönyvi hivatal-

nak 1880-ik évi teher változási kimutatása. 
A mult év számadásához tartozik ez is és fontos 

ránk nézve a telekkönyvi teher változás, mert ez hév-
mérője anyagi helyzetünk javulásának vagy pusztulá-
tának. 1876 óta kisérjük figyelemmel C változásokat és 
azóta anyagi helyzetünk évről évre javulni látszik. 

1876-ban ugyanis, Szentes, Szegvár, Mindszent 
Teés-Fábián telekkönyvi terhe betáblázás utján 755 ezer 
317 frttal szaporodott; már 1877-ben csak 60 ezer 
frttal; mig 1878-ban már 8086 frttal több, töröltetett 
ki, mint betábláztatott. 

A határozott javulás azonban csak az 1879-ik évi 
teher változásoknál látszik a mikor bekebeleztetett 531 

Világ folyása. 
Puskapor szag érzik mindenfelől. Most bez*-

zeg el ís mondhatná Hamlet, hogy „bűzt érzek 
Dániában" sőt Afrikában, Ázsiában, Amerikában, 
Irlandban s a Halkán félszigeten is. Szomorú, 
kilátások lehet a szegény népeknek n bekö-
szöntő újévre, de annál örvendetesebbek az új-
ságíróknak, meg az újság molyoknak, a meny-
nyiben azoknak lesz mit irni, cons tatái hatják 
majd, hogy itt s ott hány ezer embert vágtak 
le, adhatják a tanácsokat a hadvezéreknek 1000 
mértföldnyi távolságból, hogy hol és hogy üt-
közzenek s más e féle, — az újságok szorgal-
mas levelészei pedig angyali gyönyörrel olvas-
hatandják majd mindezeket, tarthatják a bölcs 
haditanácsokat, államokat törölhetnek el a föld-
szinéről, ujakat állithatnak fel, királyokat, mi-
nistereket elcsaphatnak, megbuktathatnak, égig 
magasztalhatják a győztes, s leszamarazhatják 
a megvert tábornokokat. Mindez olyan szép 
lesz, a mely feledtet velük minden mást,. hi-
szen ugy is az ő bőrükre legkevésbé folyik a 
mulatság. 

Afrika déli részéből az angolokra nézve 
igen komoly liirek érkeznek. Tudniillik a 
boerek — hollandi eredetű gyarmat sok — 
fellázadtak s már vagy 2 csatában teljesen 
meg is verték az angolokat: mikor még azon 
nagy fontosságú körülmény is járul, hogy ezen 
boerek, szövetkeznek a bozutok hatalmas tör-
zsével. A bozutok pedig dél Afrika legerőtelje-
sebb s legelőre haladott benszülőttjei közé tar-
toznak s már eddig is több izben éreztették 
fegyvereik izét a kapzsi, tolakodó, hódító an-
gollal. — Nagy is az ijjedelem a ködös Albion-
ban, a mennyiben ez a lázadás nem lehetetlen, 
hogy legszebb gyarmatai egyikébe fog kerülni, 
mindenesetre pedig a pacifikatio, óriási pénz-
összegeket nyelend el. — Mert a boerek és 
bo/.utók győzelmein, ugy látszik, más is vér-
szemet kaptak az angol birtokokkal határos 
vadtörzsvk. melyek a velők baromi módra bánó 
angolt halálosan gyűlölik, s kétségtelenül nem 
lesznek közönyös szemlői a táncnak, hanem 
maguk is bele fognak keveredni, annyival is 
inkább, mert a délafrikai birtokokban, igen 
kevés az angol katona, s ennek is jó része 
már eddig le vau vágva, vagy el van lógva, 



a sereg- szállítás pedig a n a g y távolság, és ta-
la jv iszonyok közt igen meg van nehezítve, a 
mellett Ázsia és Irland is n a g y seregeket tart 
lekötve — Afghanistánról mostanában hallgat 
a krónika, annyi azonban bizonyos , h o g y az 
a fghanok le nem igázott része, n a g y készülő-
déseket tesz, s itt is lesz nemsokára r hadd 
el hadd." — Itt is az ango lok vannak meg-
akadva s itt is durva, erőszakos fel léptük okozta 
nekik a bajt. — D e legtöbb bajuk van az 
angoloknak, e javashatatlan erkölcsbiráknak, 
kik más — percre g y e n g e ál lamok ügye ibe a 
humanitás örve alatt, f o ly ton beavatkoznak — 
az irlandiakkal — Ezt a szerencsétlen népet 
mióta az ango lok le igázták: a l egégrekiá l tóbb 
módon sanyargat ják , elrabolták földjeiket s 
kiosztották néhány angol ur között, kik elvi -
selhetetlen bérért ad ják ki a földeket e lőbbi 
j o g o s és ős tulajdonosoknak. S valóban o l y 
nyomoru l t , o l y szegény is Irland, h o g y méltán 
nevezhető koldusok országának, s bo ldog az 
az irlandi, a me ly ik sátoros ünnepeken egyszer 
igazán jó l lakhatik krumplival . — Ezt az á l la -
potot megsokalták az irland ak, s miután kö-
n y ö r g ő szavakat az angol parlameut brutális 
szivtelenséggel hallatlanná tette: most már a 
szegény nép vég leg elkeseredve, mindenre kész, 
8 u g y állnak a do lgok , h o g y a ny í l t lázadás 
minden órán bekövetkezhetik. — T ö b b angol 
földesurat és rendőrt megöldöstek iná-, s e g y 
valóságos forradalmi kormány m ű k ö d i k az an-
go l ellen, m e l y n e k szervezete ritkítja párját 
a népek történetében, s u g y látszik képesítve 
van n a g y do lgok kivitelére. — Nem kevéssé 
súlyosít ja a helyzetet az, h o g y a hatalmas 
észak-amerikai egyesült á l lamok, nyí l tan rokon-
szenveznek az irlandiakkal, s b izonyos , h o g y 
innen annak idejében a szegény irek, nemcsak 
sovány sympathiákat , hanem tetemes anyagi 
támogatást is várhatnak, annyiva l is inkább, 
mivel az egyesült á l lamok népsége régóta ellen-
séges lábon áll az angolokkal , azon sok ravaszt 
kodás, ármánykodás ts rosz akarat miatt, me-
l y e t az ango lok , minden alkalommal tanúsítot-
tak irántuk. — S a mellett ez a 2 n a g y nem-
zet uralja a vi lág tengereket és kereskedelmet 
s minél f o g v a mindegy ik örül, ha a másikon 
valami „stikli" esik. — De még comicuma is 
van a d o l o j n a k . Nevezetesen a vén Gladstone-
nak, a ki annyi tökéletlenséget és izetlenséget 
mivelt a t ö ' ökökke l szemben, csupa humanit 
tásbó l : most az észak-amerikaiak adnak lecké -
a humanitásról, a mennyiben a népképviselet 
kebe lébő l tog dorgatoriumot kapni, h o g y bán-
j é k emberségesebben az ir landiakkal ! Nesze 
neked, vén „ ember barát" , a ki egész Európát 
felzavartad, a török alattvalók kedvéért, — a 
kik ezerszerte bo ldogabbak , mint az irlandiak 
— most a magad által font zsineget a torkodra 
szorítják, utasítanak, és adnak is rá módot , 
h o g y a magad háza előtt sepreges. 

A görög- török kérdés sem akar tisztába 
jönni , a görög követel , a török nem enged, s 
utóvégre is az á g y u k fog ják a do lgot eldönteni 

Raj van az a lbánokkal is, a kelet rumeliakkal 
is, a bo lgárokkal is, a kurdok verik a persát, 
a muszka farkas szemet néz a chinaiakkal , a 
chil iek döngetik a peruiakat, szóval baj van 
mindenütt, csak minálunk nincs semmi aztán 
még is mi ly hálátlanok v a g y u n k , h o g y panasz-
kodunk, pedig m i l y jóságos kormány alatt 
élünk. Eliol most is kitaláltak e g y csapat uj 
adó-nemet, aztán uj évi ajándékul, e lengedtek 
belőle e g y e t ! H j h ! ki lelné mindenki k e d v é t ! 

T Á R C A . 

Nyilt-számadás. 
A nőegylet által 1880 dec. 30-án rendezett estély jö-

vedelméről. 
Bevéte l ö s szesen . . . . . . 171 frt. — kr. 
Kiadás ö s s z e s e n 136 frt. 56 kr. 

f A L O K . 

J. 
Pörge kalapomnál 
Nemzeti bokréta 
Az én kis angyalom 
Kötötte csokorba! 

Lecsókoltam érte 
Bibor ajka hamvát. 
Átöleltem hévvel 
Hajlékony derekát. 

8 mit találok másnap 
Pörge kalapomnál ? 
Uj nemzeti csokrot —• — 
8 magam, galambomnál 

II. 
Kukorékol a kakas, 
Ez a kis leány de nyakas. 
Egyre kéri babája, 
Csőkolja meg hiába,! 

Az én rózsám nem olyan 
Íja a szeme megvillan, 
Edes csókra nyíl szája 
8 magát keblemre zárja. 

SLa^tj Sán3ot. 

Harc élet és halálra. 
— B E s z f i I, Y. -

I r t a : 
Sima Ferenc. 

Csók Tamás és felesége bámnlva néztek leányukra 
ntidőn ez remegő hangon, de szilárd elhatározással 
kijelenté, hogy soha nem lesz br. Geszti neje. 

— Temessetek el, meghalok inkább; de nem Ie-

Maradt jövedelem: 44 frt. 44 kr. 
Fölül fizettek: Törs Kálmánné 20 frt, ('ukor Adolfné 

3 frt, Dósa Síammer Aranka 3 frt. Stammer Sándorné 
3 frt, Bányai József 50 kr, Szathmáry Ede 50 kr, 
Polgár János 50 kr, Tóth Lajos Kuu-Szt.-Mártonból 
l frt 50 kr, Burián Lajos 50 kr, Balogh János 1 frt, 
Szánthó Lajos 50 kr. Szilárdfi Jakab 50 kr, Jurenák 
Imre 3 frt, Jurenák Sándor 3 frt, Jurenák Edéné 5 frt. 
Koffer Antal 50 kr, Rózsa Ferenc 1 frt, ivohu Móric 
1 frt, Soós Pál l frt. Összesen 49 frt. 

Fogadják a neinesszivü adakozók a jótékony cél 
iránt tanúsított érdeklődésükért hálás köszönetünket a 
nőegylet nevében. 

Helyi és vegyes hírek. 
— Tora Kálmán és kedves neje f. hó 3-án 

távoztak körünkből s még az nap szerencsésen vissza 
is értek Budaestre. 

— A 4-8-as népkör által Törs Kálmán képvi-
selő ur itt léte alkalmából rendezett bál igen jól sike-
rült. — Annak hirére, hogy képviselő ur is meg fog 
jelenni a bálban, igen sokan jöttek el, s a nagy szánni 
közönség hangos éljenzésben tört ki, midőn képvise-
lőnk kedves neje, Jurenák Edéné, Kiss Zsigmoudné, 
Szathmárv Edéné, Jurenák Berta, Szathmáry Erzsike, 
Szathmáry Mariska úrhölgyek, Kiss Zsigmond, Szath-
márv Ede és Böszörményi Károly urak társaságában 
a bálban megjelentek. E kitűnő vendégek pár órai szó-
lakozás után távoztak. A bál ifjúsága bál végeztével, 
hajnalban zenével tisztelte meg a képviselő urat és ne-
jét. Törs Kálmán kinyitá az ablakot és ugy köszöné 
meg a figyelmet. 

— Hymea Temesváry Annuska kisasszony nyal 
Korbuly Béla telekkönyvvezető ur ez év 1-ső napján 
váltott jegyet. A násznagy i tisztet a nő részéről Balogh 
Já;u)S, a férfi részéről Ónodi Károly urak végzék. 

— A nép könyvtár részére, melyet a városi 
közgvfilés a négy tanyai iskolában felállítani elhat?íro-• 
zott Törs Kálmán képviselő ur 5<J db. könyvet adott 
át Kiss Zsigmond iskolaszéki elnök urnák. 

— „Függetlenségi naptár" , melyet Törs 
Kálmán városunk képviselője szerkesztett, kapható 
Cherrier János ur nyomdájában, Dezső Sándor ur 
könyvkereskedésében és Tóth Bénjániinnénál. 

— A mult ÓV 1 8 8 0 - i k évben reformált egy-
házunkban születtek összesen 675-en, 38-al többen mint 
az 1 s70-ik évben. A szülöttek közöl fi:i,360, nő 315, 
Törvénytelen ágyból született 43 fi és 28 leány, össze-
sen 71, négygyei több mint 1879-ben. Halva született 
26 fi, 20 nő összesen 46. Ezt levonva az összes szü-
löttek számából: lesz az élve született és megkeresz-
teltek száma; 629. — Vegyes házasságból született 13 
fi 5 leány: összezen 18, kilenccel több mint 1879-ben. 
Kontirmáltatott 95 fi, 57 Ieánv összesen; 152. Házas-
ságot kö#ít 136 pár, 53 párral kevesebb mint az 1879-ik 
évben. Vegyes házasságot kötött 17, négygyei több 
mint az 1879-ik évben. — Elhalt 278 férfi, 259 no 
összesen: 537, ebből öngyilkos 5 férfi, 2 nő, összesen 
7. Szerencsétlen halállal kimúlt 3 férfi, 3 nő, összesen; 
6. A meghaltak számát levonva a szülöttek számából, 
az elmúlt évben szaporodott gyülekezetünk 92-vel. 

— Peti cigány és a népszámlálás. A te-
kintetes népszámláló urak megjelennek paksamétáikkal 
Peti cigánynál. Felirat nyolc reményteljes rajkót. Több 
nincs. — Fakgatják, firtatják. „Hát mondják meg igazs 
lelkükre azs urak, csakugyan nem ázsirt ván ezs á 
népszámlálgatás, hogv azs ádót emelj ík?*4 — Nem hát* 
dehogy azért!! — „Nahát ákkor Írjanak bele azs urak 
még — hármat!" (Hármat már eltagadott volna.) 

— A z uj bankók Az osztrák-magyar-bank 
által kibocsátott uj tízforintosok már kezdenek forga-
lomba jönni. Kiállításuk igen díszes ; sokkal kisebbek 
a réginél, de vastagabb s finomabb anyagúak. A vas-
tag kék keret, mely e bankjegy szövegét körülfogja, 
s melyet csak a sorozat piros nyomása élénkít meg, 
eleinte ugyan kissé szokatlan lesz, de meg vagyunk győ-
ződve, hogv szokatlanul is kedves lesz az. Csak minél 
többet belőle! . . . Megjegyezzük még, hogy egyik ol-
dala magyar, másik német szöveggel van ellátva, a mi 
előreláthatólag azt fogja eredményezni, hogy, ha a 
bankó szakad, Magyarországon a német oldalát csiri-
zelgetjük be. 

— Petőfi adóslevele A pápai diák-kocsmába 
a napokban betoppan egy tanuló s megszóllitja a kocs-
márost, hogy ö szeretne nála kosztolni, de előre nem 
tml fizetni. Ábrahám azonban kereken kijelenté, hogy 
ő nem hitelez senkinek: különösen diáknak, mert már 
mindenféleképen meg van győződve arról, hogy: „az 
istennek igazsága s a diáknak adóssága megmarad 
mindörökké !u Szavainak bizonyságára odacsap a ta-
nuló elé egv csomó poros, piszkos, elsárgult papirost, 
melyek közt a diák egy kötelezvényt pillant meg, 15 
váltóforintról, kiállítva Petrocics <$<índor vagyis Petőfi 
által. Tudomására hozva ezt a tanároknak, s diáktár-
sainak, a fögvmn. önképzőkör az elrongyollott, érték-
telen, 15 váltóforintos kötelezvényért 25 pengő forin-
tokat adott az álmélkodó Ábrahámnak. 

— Kolpaszki János lakostársunk 13 éves kis fia 
f. hó 3-án a Kurea vizébe szédült s a szegény gyer-
mek belefuladt. 

— Budapesti gabna-tőzsdei á r a k : Buza 
13 frt 15 kr. — Árpa 7 frt. 30 kr — Zab 6 frt. 3 0 
kr. Tengeri 5 frt. 20 kr. 

— E g y öngyilkossági eset Kolozsvári t . 
Málnási József honvéd főhadnagy egy revorvel lövéssel 
mely szivét érte, véget vetett életének. Hogy mi ragad-
hatta a végzetes lépésre az élete legvirulóbb szakában 
álló férfit: még legközelebbi barátjai sem állítják. Csak 

szek másé csak Gerezdy Miklósé, kiuek először oda 
Ígértetek, kit szeretek. 

Csók Tamás azt mondá, hogy: hát igaza van a 
gyermeknek: minek is volna olyanhoz erőszakolni, 
kit nem szeret. Talán azért, mert gazdagabb mint 
Gerezdy; de hiszen Csók Tamás elég gazdag ember 
és csak egy leánya van és ezé lesz mindene, hát akárki 
veszi is el, szükséget nem fognak szenvedni, vagy ta-
lán mert Gerezdy nem báró, azért kellene mellőzni; 
de hiszen ö is jó nevű magyar családból való, s talán 
régibb és dicsőbb ősei vannak mint* Gesztinek és 
azután maga is derék, becsületes ember és ami fő leá-
nvom szereti. Ové lesz Csók Irma, ugy gondolkozott 
Csók Tamás; de nem így ám az anya, ki kijelenté, 
hogv: ha majd férjének lesz fia, hát gondoskodjék meg-
házasitásáról, keressen neki olyan leányt amilyent akar; 
de a leány férjhez adásánál szava döntő súlyából nem 
enged semmit, majd azt ő határozza meg, hogy kihez 
menjen leánya férjhez. Jó is volna, a leány szerelme 
vak szenie után indulni. Gerezdy csak koldus egy 
Csók Tamás leányához, keressen és talál majd magá-
hoz valót. Okos szülők is volnának azok, kik egy 
koldushoz adnák gyermekeket, midőn azt egy báró, 
egy fényes nevű, gazdag ember kéri. 

Az anya kijelenté, hogv minden pitvergés, meg-
halással való fenyegetődzés hiába való: Irmának báró 
Gesztinévé kell lennie. Es br. Geszti ismét megjelent 
a háznál s már nem Gerezdy elleni bosszú, de a szép 
Csók Irma iránt keblében föllobbant szerelem vitte 
Csók Tamás házához. 

Csók Tamás gyenge ember volt, házát nem ő, 
hanem felesége kormányzá, szomorúan nézte ami há-
zánál történik és midőn leánya könnyes szemeivel ta-
lálkozott tekintete ismét meg iunét kijelenté, hogy ha 
még egyszer Geszti a házhoz jön, ki fogja utasítani. 

Oh ha azt lett volna elég ereje megtenni. De hogy 
volt, elhallgatott mindjárt mihelyest felesége előállt, 
csak azt mondogatá feleségének, hogv nem jó vége 
szokott az ilyen házasságnak lenni. 

— De hogy, mondá a feleség! az anyai nagyra 

i vágyás könyörtelenségével nézte leánya sorvadását 
talán bizony én szeretetből mentem hozzád nőül! Sír-
tam eleget, azt mondtam, hogy inkább a kútba ugrom, 
hogy sem Csók Tamás neje legyek. Es szüleim ugy 
akarták, én Csók Tamásné lettem és nem ugrottam a 
kútba. 

Csók Tamás nem szólt ellent feleségének, csak 
fejét csóválta, annak könyörtelenségén és midőn az 
félre ment oda súgott leányához, hogy álljon ellent 
majd a kézfogénál vagy a templomban, majd ő is se-
gítségére lesz. 

Irma nem szólt semmit, nem kellett őt biztatni 
az ellenállásra, ott élt keblében Gerezdy Miklós férfias, 
deli alakja. A Gerezdy iránti szerelnie öntönőzé őt ellen-
állásra, s ha Geszti megjelent házuknál nyíltan kimutatá 
iránta, hogy nem szívelheti. E közben még egyszer 
megjelent e háznál Gerezdy is, arca dult volt, érezni 
lehetett hangján, látszott minden mozdulatán, hogy a 
mi Csókoknál az utóbbi napokban történt, földúlta ke-
dély világát és fájdalma kétszeres volt, midőn Irma 
sorvadó arcát és könnyes szemeit látva érezé, hogy 
kedvese is szenved. 

Az ifjú határozottan lépett föl és kijelenté, hogy: 
ö nem akar alkalmatlan vendég lenni a háznál: azért 
szeretné tudni, hogy Irma szülei meg vannak-e még 
azon elhatározásban, hogy, ha a leány betölti a 1H 
évet, hozzá adják nőül? vagy későbben akármikor, ő 
vár egész a végig csak tudja, hogy a leány nem lesz 
senkie csak az övé. 

Valóban megrendítő volt látni, midőn a büszke 
ifjú érdeklőleg állt a leány szülei előtt és ott állt mö-
götte kedvese remény és kétségtől dult arccal. 

Csók Tamás néma maradt, s felesége kijelenté, 
hogy leányának jobb szerencséje akadt, báró Geszti 
kérte meg kezét és rövid időn a jegyváltás is meg fog 
történni. 

Gerezdy sápadtan tántorgott ki a szobából, hol 
arany boldogságról ábrándozva annyiszor tartá kezében, 
s annyiszor csókolta ineg Csók Irma kezét. 



annyi tény, hogy Kéler Ilona halála leverőleg hatott 
reá, miután a fiatal színésznővel közelebbi barátságban 
volt. Azóta észrevehetőig levert volt M ílnási, a miből 
azt lehetne következtetni, hogy a Kéler Ilona halála 
némi összefüggésben van e szomorú öngyilkossággal. 
Az eset városszerte általános részvétet kelt: Málnási 
egyike volt a társaskörök legismertebb alakjainak, ki-
ben ismerősei egy lovagias, áldozatkész, gentleman 
embert veszítenek. Egy iratra, melyet szobijában ta-
láltak, ezt az ismeretes verset írva hagyva hátra; 

„Jobb ott lenn pihenni, 
Ott már nem fáj semmi.u 

Pedig már jegyben járt egy szép leánynyal. 
— M e g h i v á s . A tisztelt vadászat kedvelő urak 

felkéretnek, miszerint Bárdos Flórián ur kávéházi he-
lyiségében egy kis értekezletre jan. 9-én megjelenni 
szíveskedjenek. 

— M e g h í v á s A helybeli kaszinó egylet f. hó 
16-án d. u. f> órakor saját helyisékében tisztújító köz-
gyűlést tart, melyre az egylet tagjait tisztelettel meg-
liivja az elnökség. 

Kivonat Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Halász Szabó János kispiaci házában egv bolt 
helyiség van, haszonbérbe kiadó. — Zsoldos József 
kovács mesternek Balog örökösök féle I. t. 233 számú 
háza haszonbérbe kiadó, értekezni lehet a tulajdonos-
sal I. t. számú háznál.— Ehrlich Lőrincnek I. t. 726 
sz. a. egv bolt helyiségsörkocsmának kiadó. — Kinka 
István III. t. 317 sz. házánál 2 szoba, konyha, pince 
és hozzáva.'ó tűzre való, sörhorcsmáltatás, vagy bolt 
helyiségnek több évre kiadó. — Értekezhetni a tulaj-
donossal. — Nemes N. Sándor 1. t. 545 sz. a. háza 
eladó, a sarkon levő háza pedig haszonbérbe kiadó. 

C S A P O K . 
Emilia kapitány. 

— Irta és felolvasta az 1880. évi december 30-án tartott 
nőegyleii estélyen orsz. képvise lőuk: T ö r s K á l m á n — 

A csoda szép grófnő follélekzett. Elérkezettnek 
látta a pillanatot, melyre oly epedve várt. Mint a többi 
lithván, ő is számított a lengyelek megérkezéséri'. De 
azok nem jöttek. Tengernyi orosz had vas és tuzgyu-
Tuje rekesztette el a lengyel királyságot Lithvániától, 
s később az osztrolenkai rettenetes napok után még a 
remény is eltűnt, hogy a lithván fölkelésnek tekinté-
lyesebb lengyel sereg szolgáltasson tápot. 

De azért a kötelesség fennmaradt, ily körülmé-
nyek között is megtenni a lehetőt a közszabadságért 
S Pláter Emilia hozzá látott. 

Ott a dunaborgi fellegvár komor falai mögött volt 
a had-apród-iskola. Emiliának két unokaöcscse járt 
bele. Ezekkel közié tervét. O megfogja rohanni a vá-
rat, s akkor a had-aprődok támadják íueg s ha lehet 
fegyverezzék le a muszka helyőrséget. 

Vakmerő gondolat, mely csak női agyban szülét 
lietett meg, ki rajongásában tul tesz a legvállalkozóbb 
férfiún. 

Soká kell várni az alkalmas pillanatra. Varsó 
körül már három hava, hogy ropog a puska s Litli-

A leány szeméből kicsordult a könv, midőn, kit 
szeretett anvja visszautasitá és néma kínnal nézett 
utána, ajkára odafagyottat szó hogy : várj meg, megyek 
utánad, megyek veled számkivetésbe én is. 

Gerezdy erős ember volt, férfi, ki bir uralkodni 
érzelmein: de köny jelent meg szemében, midőn el-
hagvá Csók Tamás házát, s bár fájdalom dúlta fenékig 
szivét, kebléből fohász kelt és boldogságot kívánt ked-
vesének. 

Szegény Csók Tamás szintén azon vette észre, 
hogy könyűt törül szeméből és midőn észrevette érezve 
könvezését, szégyen érzettel törlé meg arcát és azt 
gondola, hogy hát mégis ő parancsol talán házánál 
és neki is van annyi köze leánya boldogságához mint 
feleségének és midőn Gerezdy el hagy á házát e gondo-
latot néhány percig érlelé agyában s azután oda ment 
könyező leányához. 

— Ne félj leányom! nem lesz« sz Geszti neje azt 
apád mondja, ki azt akarja! és azzal megfordult az 
apa és felesége szobájába ment. 

Irmát mintha villany ütés verte volna fol kínos 
elmerüléséből. Apja hangja még soha nem volt olyan 
érces, föllépése oly határozott. 

Mi fog most történni? A leány kínos aggodalom-
mal várta vissza apját, ki pár perc múlva vissza is jött 
férfias határozott léptekkel, utána az anya jött színé-
ből kikelt arccal. 

— Azt nem fogod tenni! kiáltá az anya. 
— Határoztam. Férj akarok lenni házamnál és 

apja gyermekemnek. — En nem fényt, boldogságot kí-
vánok gyermekem számára, beszélt Csók, mi közben 
asztalhoz ült és levelet irt br. Gesztinek, melyben tu-
dati vele, hogy leányát Gerezdy Miklóshoz adta. 

— Soha kiáltá az anya és lesújtó tekintetet! ve-
tett leányára. 

— Akarom, felelt szilárdan Csók Tamás. 

(Folytatás köv.) 

vania még meg se mozdult, nincs aki szervezze. Végre 
március 25-én vala, honnan előtör egv kis csapat, s 
kiűzi az oroszt ltozje városából. És erre mint valami 
varázsütésre fölkel egész Lithváuia. 

Emiliát mint a villanyütés ugy éri a hír. Leereszti 
szép arany haját, mely eltakarja termetét egész a föl-
dig, s egész kedvteléssel vágja le a drága fürtöket rö-
vidre. Azután csinos zsinóros huszár ruhát ölt, tőrt és 
két pisztolyt vesz magához, s egy barátnője és két hü 
csatlósa kíséretében Dusziáti falu felé indul. 

Epen vasárnap volt. Az egész vidék előre érte-
sített a épe a faluba gyűlt és a templomot s ennek kor-
nyékét ellepve kíváncsian várta: mi fog most történni. 
\ égre jött e vidék jótékony angyala, a szegény nép 
áldoit vigasztalója, a minden kis gunyhóban bálványo-
zásig imádott csoda szép grófnő. Lóháton érkezett, 
délceg egyenruhában, kezében a nemzeti lobogóval. 

A nép öröm ujjongással fogadta, körül fogta 
mindenfelől és hallani akarta. Es Emilia beszélt. Rö-
viden, lelkesen szólította fegyverre a népet a gyűlölt 
elnyomó ellen, s a csodálat és lelkesedés ezerszeres 
visszhangja adott választ gyújtó szavaira. Az ifjak ka-
szát és csép lót ragadva gyülekeznek köréje, néhány 
vadász fegyver is előkerül és egy óra alatt nyüzsgő 
táborhelylyé változik a máskor oly csendes falu. Min-
den felől uj és uj önkénytes csapatok csatlakoznak a 
csoda szép grófnő zászlója alá a még be sem alkonyult, 
midőn számba vévén híveit, kik megesküdtek az élő 
istenre, hogy a halálba is követik — ugy találja, hogy 
egész sorege van, 224 vadász, 60 lovas és 300 kaszás. 

Es a kis csapat megindul Dünaburg tüzetokádó 
falai felé. Útközben elfoglalja a duzsjelei posta állo-
mást, ezzel is 30 lóval lesz erősebb a csapat. De az 
orosz is fölébred. April 2-án egy csapat gyalogság 
állja a fölkelők útját, jól fegyverzeit, begyakorlott ka-
tonaság, mely nem olv arcot mutat, hogy némán hagyja 
magát lekaszálni. Már pedig le kell kaszálni ! A va-
dász fegyver egv sor lövése után Emilia kaszát ragad 
kezébe. „Ezzel a fegyverrel győzött kosciuskó! kiáltja 
n rohan előre az ellenséges sorfal felé. A kaszás sereg 
után. „Ezzel a fegyverrel győzött kosciuskóu ! hang-
zott végig a sorokon, s egy óra múlva az or >sz csapat 
egyik fele ott hevert lekaszálva, mig a másik felé ro-
han ki merre lát, mintha a szélvész hordott volna szét. 

Dünaburg parancsnoka majd megette mérgében 
fejét, midőn e hírről értesült. Egy csőcselék sereg, éhes 
rongyos népség bottal é.s kaszával, s azután egy leány 
vezérlete alatt csúffá teszi a cár vitéz katonáit. Mit 
szólnak majd eliez Péterváron ? — Eh ezt helyre kell 
ütni, mielőtt hire terjedne. A rongyos, koldus csőcse-
lék sereg elé küldi hát két legvitézebb századát, kellő 
számú lovassággal. Tüzeljenek egyszer kétszer a tö-
megbe és kergessék szélylyel; — hiszen akár kor-
bácscsal is megtehetik. 

Fesiorosziuál bukkan egymásra a két csapat. 
Emilia nem várja be, hogy megtámadják. Még csak most 
kezd pitymallani, s fölhasználva a félhomályt, megro-
hanja a muszkák táborát. Mire a nap fölkel halottin 
fekszik a muszka csapat egy része és más része ott 
fut esze nélkül a dilnuhurgi vár-dobogón, hogy még 
elég jókor kerülhessen belől a kapun, mi előtt azt be-
csapnák orra előtt. 

Mert be kell azt csapni, nehogy a rongyos cső-
cselék benvomuljon rajta az átkozott kaszával. Szeren-
csére még j ó távol vannak. A parancsnok elibök ruk-
koltathat egv egész zászóaljat a nagyobb biztonság 
okáért két tábori ágyút. 

A szegény fölkelőknek nem volt már lőszerük, 
puskáiknak nem vehették hasznát. Számuk is megfo-
gvott, meg ki is merültek, e szokatlan erőfeszítésben. 
Es most ilv túlnyomó számú fegyveres erő száll szembe 
velők, s csaknem fegyvertelenekkel. Az ágyuk egész 
utcákat szakítottak közöttük, s az oroszok sortüze a 
közelből egész sorfalakat döntött le belőlök. Végre 
szétszóródott a kis felkelő csapat és nem is verődött 
többé össze soha. Ez volt sorsa mindazoknak a kisebb 
csapatoknak, melyek Lithvániában alakultak. Egyen-
ként fojtogatta meg őket az orosz, mielőtt katonailag 
szervezett századokká, százlóaljakká a talán hadosztá-
lyokká alakulhattaK volna 

Emíliát ez alkalommal már körül kerítette az 
orosz, mikor ez pisztolyait kilőve, kardját megsuhog-
tatva mert szen keresztül vágta magát az ellenség so-
rain. Üldözték sok ideig, s Duszjati falut, hol a grófnő 
először tűzte ki a szabadság zásslait, porrá égetik. 
Emilia könyező szemmel nézte rejtekéből az égre törő 
lángokat. Oly közel hitta már tervét a valósuláslioz, 
hogv adünaburgi erődöt egy merész rohammal beveszi! 
S nem is lett volna az lehetetlen, ha várparancsnok j ó 
eleve meg nem sejti, hogy mi történik a had-apród-is-
kola növendékei között, s egy szép reggelen Diebits 
fővezér seregéhez nem kisérteti az egész rebellis isko-
lát illendő katonai fedezet alatt. 

Pláter Emilia azonban nem abból az anyagból 
volt gyúrva, hogy tudta volna mi a csüggedés. Kis 
csapatának töredékével a Zaluskő alatt álakult nagyobb 
fölkelő csapathoz indult. De hire megelőzte. Minden-
ünnen csődült a nép, hogy megcsodálja azt a rendkí-
vüli jelenséget egv nőben, kit a legvitézebb férfi is 
mintaképül választhatna, a ki rettenthetlenségével és 
áldozatkészségével tul tett valamennyin. 

Zaluski naponta katonai ünnepélylyel, tábori lako-
mával készült fogadni a hős amazont. 

Erdőszélben települt meg a tábor s már hozzá-

láttak az előkészületekhez; midőn, dél i&íu egv óra 
lehetett, heves puskatuz szollal meg a b lUzárnv felöl 
s nemsokára kifejlődik a sikon az ellenséges haderő, 
nyomulva előre zárt oszlop sorokban. ."Egy egész had-
osztály, két tábornok, Szulima és M Iniovszky tábor-
nokok alatt, két ezred lovassággal, egy dandár gya-
logsággal és tizenkét ágyúval. 

A jobbadán csak egyenesre kalapált kaszával 
fegyverzett fölkelő csapat hirtelen a kis erdőbe vonult, 
s innen védte magát. Az orosz gyalogság két izben 
rohanta meg szurony szegezve; de mind a kétszer 
érzékeny veszteséggel kellett vissza fordulnia a fölkelő 
lövészek jól irányzott tüzelése elől. Négy óra hosszáig 
tartott a küzdelem e kis erdőért s még akkor se lett 
volna vége, ha a fölkelők teljesen ki nem fogvnak 
minden lőszerükből. De így lehetetlen volt minden ellen-
állás. A fölkelők megfutamodtak, s^az orosz dzsi'láa 
leszúr mindcukit, ki útjába esik. 

A csata folyama alatt Emilia [mindig ott küzdött 
a legelső sorban az erdöszélén. Puskája egyszer sem 
hibázott s egész sánc alakult előtte az általa elejtett 

| muszkákból. Körülötte ott pattogott a golyó, a gránát 
szilánkjai forgácscsá törték a fákat mellette; ő azt 
mind neiu látta, csak lőtt és lőtt rendkívüli nyugalom-
mal legiolebb akkor árult el izgatottságot, mikor" egy 
egy ellenséges tiszt került elébe. A harc hevében egé-
szen elmerülve észre sem vevé, hogy vadász társai 
egymás után vonulnak el mellőle, futásban keresnek 
menedéket, s ő esak harmad magával marad. Még 
akkor sem enged, még egyszer kilövi fegyverét és a 
harci hév lelkesültségével nézi, hogy egy orosz dzsi-
dás őrnagy miként fordul le lováról. Két társa erőszak-
kal kényszerítik őt a hátrálással. Ekkor [bele veszik 
magukat a mocsarakba, hová az üldöző lovasság a 
különben is fölázott süppedő talajon nem követheti. 

Az izgatottság és erőfeszítéstől kimerült amazon 
az ell- uség golyózápora közt roskad össze a nádasban, 
hol néhány pillanatig megpihen. Majd összeszedve utolsó 
erejét tovább halad a zsombék között, néhol derékig 
süppedve az ingoványba. S mikor utolsó ereje is el-
hagyja : félig eszméletlenül marad fekve a vízben, mely-
ből csak arca marad kívül. Az előnyomult orosz ágvuk 
tekéi arasztnyira süvítenek el feje fölött. S végre, mi-
dőn sötét este lesz, tovább vánszorog és eljut egy erdő-
kerülő gunylióáig. Alig ">00 lépésnyire az orosz tábor-
tól. De nem bir tovább menni, itt tölti az «'jet a leg-
ijesztőbb veszély torkában, s csak a következő nap 
indul el ismét lappangva, rejtőzve, mint az üldözött van, 
mig végre fölleli Zaluski megfogyott csapatít a Da-
bissa mellett. 

Itt találkozik llaszarovics Máriával, kit az ő hire 
lelkesít, hogy példáját kövesse. Szép volt az is, bátor 
és merész, s a két hős leány ezentúl nem vált el egy-
mástól. Mária adjutánsa lett Emiliának s a harc tüzé-
ben mindig egymás mellett látták a két amazont 

I küzdeni. 
Ekkor történt, hogy egy lengyel hadosztály Osztro-

lenkánál a főseregtől elvágatott s parancsot vön, hogy 
tarison egyenest Lithvániáuak és ott a fölkelést szer-
vezze. 

('hlapovszki volt a hadosztály parancsnoka, ki 
nagv örömmel fogadta táborában a hősnőt, kinek nevét 
már akkor lelkesülve hordta szájról szájra a hír. A 
lengyel tábornok az első lithván ezred zászlóaljának 
parancsnoki'* századosává nevezte ki az itjii grófnőt, s 
ettől kezdve „Emilia kapitányu lön neve. 

(Folytatás köv.) 

Nyilt-tér.*) 
Tekintetes szerkesztő ur! 

A „Szentes és Vidéke" helybeli lap 1880-ik évi 
52-ik számában annak szerkesztője a szentesi polgári 
iparos és gazdasági körnek 1*80 évi december 19-én 
tartott közgyűléséről vezércikkezvén, abban több oly 
dolgot említ fel, melyek ugy a kör tisztelt választmá-
nyára, valamint csekély személyemre vonatkozólag sér-
tők és merőben alaptalanok, valótlanak levén: engedje 
meg tekintetes szerkesztő ur, hogy ama vezércikknek 
reám vonatkozó részére nézve megjegyzéseimet elmond-
hassam s e célból becses lapját igénybe vehessem. 

Először is valótlan Kovács Pál lapszerkesztő ur 
azon állítása, hogv én kávéházi helyiségemet a kör 
számára ingyen ajánlottam volna fel; mivel mint a kör 
választmányi jegyzőkönyvei igazolják, de a közgyűlés 
folyamán is felemiittetett, én helyiségemet csak bizo-
nyos évi bérösszeg fizetése mellett ígérkeztem a kör 
számára átadni. 

Másodszor, még valótlanabb azon valamire való 
lapszerkesztőhöz nem illő, meggondolatlan hencegéssel 
odadobott rágalmazó állítása, mintha én kávéházi he-
lyiségemben sáribálakat szoktam volna rendezgetni, és 
ilyenek tartására kértem volna, avagy kötöttem volna 
ki az engedélyt a kör választmányától. 

Ezen a kör tisztelt választmányára lealázó, kávé-
házi holyiságemet látogató vendégeimre, és reám nézve 
sértő alaptalan és aljas gyanúsítást határozottan vissza, 
utasítom, s egyszersmind Kovács Pál lapszerkesztő urat-

I ki egv becsületes ember becsületes szándékát nem 
I átallotta lapjában roszakaratúlag fé lremagyarázni—jó 
j akaratulag figyelmeztetem arra, hogy olyan emberké-
I nek ki erkölcsileg, és jellemében annyira sülyedt mint 
i ő, kinek még sáribálakban sem lehetne helye — min-
| denek előtt saját szomorú erkölcsi állapotán s nem pe-

dig a nagy közönségén avagy más egyesekén volna 
javítgatni valója. 

A nagy közönség becses figyelmét pedig felkérem, 
hogy olyan lapnak olvasásától mint a „Szentes és Vi-
déke", mely csak erkölcsrontó roszakaratu koholmá-
nyokkal van tele, mely csak a nyilvános botránycsi-
nálásokban gyönyörködik, és azokat hajhássza — j ö -
vőben tartózkodjék. 

Fogadja tekintetes szerkesztő ur nagyrabecsülé-
semet. 

Szentes, lb»81. Január 6. 
B á r d . o s F l ó r i á n . 

*) K rovatban közlőitekért nem vállal felelőséget n S/.ork. 

Felelős szerkesztő: S I M A F E R E N C . 



H I R D E T É S E K. 
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Il-od árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekk ha-

tóság részéről közhírré tétetik, hogy miután a 
3820/tk. 80. sz. végzéssel V e r n e r M á t y á s , 
V e r n e r J u s z t i n a , V e r n e r K a t a l i n , és 
V e r n e r A n t ó n i a kérelmükre a szentesi 
13 757. sz. tjkkben 17h0/a. 1 hrsz. a. G00 frtra 
becsült 226 négyszögöl udvarterű, — 1780/b. 1. 
hrsz. a. 5000 frtra becsült 273 négyszögöl ud-
varterű, és az 1780/c. 1. hrsz. a. 2000 frtra 
becsült 166 négyszögöl udvartéri! házra, ugy 
a 4726. hrsz. a. 2000 frtra becsült 13470 /h ;oo 
hold alsóréti föld birtokra elrendelt ünkénytes 
árverés az első határidőben nem sikerült, ugyan-
azon ingatlanok, a már tudva levő feltételek 
mellett 1881. évi jan 27-ik napján, d. e. 9 
órakor a szentesi kir. jbiróság hív. helyiségé-
ben el fognak árvereztetni. 

Kelt Szentesen, 1880. évi dec. 27. 
Ónody Károly, 

bír. végrehajtó. 

V30000000C3000000ÜÜC/ 

m t t t m t i t t t t m t ^ 
Hirdetmény. 

A harmadik tizedben 92 házszámtól 117-ig 
— 215 számtól 236-ig. — 297-től 300-ig, — 
302-től 304-ig a „molnár utcai" illetőleg te-
mető utcai homlokzatokat magában loglaló 
korcsmai rátában gyakorlandó italmérési jog 
a folyó 1881. évi január 1-től kezdve 18*6. év 
végéig terjedő bérre : a városi tanácsnak 2 ,ü2/, 8 8 0 
sz. a. hozott határozata folytán f. év jan. hó 
17-vn d. e 9 órakor a városház tanácstermé-
ben megtartandó nyilvános árverésen újból ki 
fog adatni. 

Miről az árverezni kívánók azon fölhívás-
sal értesíttetnek, hogy a kikiáltási 560 írt egy 
évi haszonbér 10°/0 százalékának az árverező 
küldöttség kezeibe — letétele mellett árverez-
hetnek ; — az árverési feltételek addig is a 
tanácsteremben, hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők. Szentes, 1880. jan. 6. 

Jtagyav J ó z s e f , 
tanácsnok. 

K L 5 * & X ^ -

Hirdetmény. 
Felhivatnak az 1861. évben született sza-a 

tusi illetőségű hadkötelesek, hogy f. évi jen. 
13-án reggeli 8 órakor a városház tanácstér; 
mében tartandó sorshúzásra jelenjenek meg-
megjegyeztetvén, hogy az illető hadkötelesek 
helyett ezeknek szülői, vagy egyéb rokonai is 
megjelenhetnek. 

" Közhírré tétetik, liogy az 1859, 1860 és 
1861 évben született hadkötelesek 1881. évi 
községi összeírása a városi főjegyzői hivatalnál 
a szokott hivatalos órák alatt bárki által meg-
tekinthető és az ellen felmerülhető észrevéte-
lek megtehetők. 

Szentes, 1880. évi dec. 28. 
Ónodi LA]O», 

főjegyző. 

Ezennel van szerencsém a Szentes és vidéke t. közön-
ségének tudomására hozni, miszerint Szentesen G f r o s z m a n n 
A d o l f urnái a legszebb a legújabb, és valódi amerikai varró-
gépekből úgymint: WEELEB; és WILSON, HCVE. AN-
KER, SINGER, KONTINENTAL. CILINDER, PLAÜLH 
és KEXSER, és kézi varrógépekből k e t t ő s c t é s s c l e g y 
f i ó k - r a k t á r t rendeztem be 

Ennélfogva bátorkodom a n é. közönségét arra kérni, 
hotry azon bizalmat a melvben eddij? kedvesek voltak részesi-. T 
teni, fiók-raktáromat is szíveskedjenek azon bizalommal meglá-
togatni és előre biztosithatom a t. közönséget, hogy Groszmann 
Adolf ur főigyekezete oda irányuland, hogy becses bizalmukat 
elnyerhesse és továbbra is megtarthassa. 

A gépek készpénzért, v a s r y pedig részletfizetések mellett 
úgymint:három, két és egy hóra szolgáltatnak ki. Egyszersmind 
figyelmeztetem a t közönséget, hogy valamint főüzletemben ép-
ugy fiók-raktáromban is semmi faj varrógépek be nem cserél-
tetnek és használatra ki nem adatnak, eszerint raktáramban 
csakis uj, még használatban nem volt gépek vannak 

A t. közönség becses pártfogását kérve vagyok 
alázatos szolgájuk 

m. kir. udvari szállító Budapesten. 

g Minden faj varrógép egres részei, olaj, tíí, cérna stb. 9 
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Hirdetmény. 
Csongrádmegye részére a folyó 1881-ik 

évben beszerezfetik: 
1. 266 köbméter jó minőségű kemény tűzifa. 
2. A megyei csendőrök, hajdúk és tiszti-

legények részére: 12 világoskék és 31 sötétkék 
posztó huszár dolmány, 24 világos kék és 31 
sötétkék posztó magyar nadrág, 43 kabát és 
nadrág vitorla vászonból, 12 világos kék posztó 
sipka, egy világos kék posztó huszár mente, egy 
fehér posztó köpönyeg, 31 magyar kalap, 43 
pár uj és 43 pár fejelés csizma. 

Az emiitett tárgyak zárt ajánlati verseny 
vtján levén beszerzendők; felhivatnak a pá 
lyázni kivánók, hogy lepecsételt borítékba fog-
lalt ajánlataikat / . évi február hó íö-ik napjáig 
alulírotthoz mutassák be. 

Me<^jecryeztctik, hogy 
a.) zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 

10-X tóiija melléklendő; 
b.) a ruha nemííekhez szükséges posztó és 

egyébb szövetek lehetőleg valamelyik hazai gyár- j 
ból szerzendok be s ugy ezen szöveteknek vala-
mint a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együt-
tesen bewutatandók: 

c.) a zárt ajánlatok f. évi febr. hó 1 (J ik 
napján, Szegváron, a megyei főjegyzői hivatal 
helyiségében fognak felbontatni. 

Szegvárott, 1881. évi jan. hó 1-én. 
f e k e t e JMiirlon, 

főjegyző 

Szentesen, 

Z E - 3 I i r d . e t é s -
Van szerencsém a n. é. közönséggel tu-

datni, hogy a vásárhelyi utón Zukkerman 
ígnátz ur házában 

bor és pálinka mérést 
nyitottam, hol a legjobb hegyi borok, "gy-
szinte különféle pálinkák a legolcsóbb áron 
nagyban és kicsinyben kaphatók. 

A t. közönség becses bártolását kérve 
tisztelettel 

.1 eusliUUl JScír 
Bánfal várói. 

Hirdetmény. 
Az 1875. évi XLVII . t. c 8-ik § a értel-

mében figyelmeztetnek mindazon birtokosok, 
— kiknek ingatlan birtokaikra bekebelezett, 

I de még le nem fizetett adéság van, jövedelmi 
pótadó leengedése céljából f. évi jan. hó 20-ig j 
alólirott adóügyi tanácsnok hivatalos helyisé-
gében, magukkal hozván minden igazolványai-
kar annál is inkább jelentkezzenek, — mert 

I a későbben jelentkezettek kérelme figyelembe 
nem fog vétetni. 

Szentes, 1881. jan. 7 
Z B a T o ó s B á l i n t , 

ad< >ügyi tanácsnok, 

nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 

f l fóf írott foítjo fvó 1 G-cin 

kávéházi hetylségében 

Halász Szabó János kispiaci házában 

p o fej <xvi 

T Á K Z V I G A L I A T 
rendez, melyre 

a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja 

B á r d o s Flórián. . 
Beléptidij személyenként C>0 kr. — Kezdete 7 órakor. 

Or. REIS SARU 
orvos,- sebész,- szemész- és szülésztiulor. 

Lakása: a néhai <1r. Glaser-féle házban. 
Szegényeket ingyen kezel, 

1881. ~ 




